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Streszczenie
Korund oraz materiaáy na jego bazie są szeroko wykorzystywane jako elementy maszyn, narzĊdzia skrawające i Ğcierne, materiaáy ogniotrwaáe, osáony antybalistyczne czy teĪ biomateriaáy. RównieĪ materiaáy zawierające tlenoazotek glinu o strukturze typu spinelu,
J-alon, ze wzglĊdu na specy¿czne poáączenie wáaĞciwoĞci mechanicznych i cieplnych, cieszą siĊ duĪym zainteresowaniem jako wysokotemperaturowe tworzywa konstrukcyjne. Wprowadzenie do korundowej osnowy wtrąceĔ J-alonu powoduje istotną poprawĊ jego wáaĞciwoĞci mechanicznych i tribologicznych zwáaszcza w temperaturach powyĪej 1000RC. Celem pracy byáo wytworzenie materiaáów w ukáadzie korund/J-alon o szerokim zakresie skáadów, a takĪe zbadanie ich mikrostruktury i wáaĞciwoĞci mechanicznych. Mieszaniny proszków,
handlowego korundu i otrzymanego metodą SHS J-alonu, spiekano pod ciĞnieniem 25 MPa w 1750RC przez 1 h. Stwierdzono, Īe w trakcie spiekania dochodzi do reakcji chemicznej pomiĊdzy korundem a J-alonem z wytworzeniem tlenoazotku glinu o innym skáadzie chemicznym. NajwiĊkszą wartoĞü odpornoĞci na kruche pĊkanie uzyskaá materiaá kompozytowy zawierający ok. 40 % mas. tlenoazotku glinu, podczas gdy najwyĪszą wytrzymaáoĞcią na zginanie cechowaáy siĊ jednofazowe materiaáy záoĪone z J-alonu. Obserwowane zmiany
wáaĞciwoĞci mechanicznych moĪna skorelowaü ze skáadem chemicznym, skáadem fazowym, mikrostrukturą oraz specy¿cznym rozkáadem naprĊĪeĔ resztkowych.
Sáowa kluczowe: korund, Ȗ-alon, kompozyty, wáaĞciwoĞci mechaniczne, mikrostruktura

MANUFACTURING AND PROPERTIES OF MATERIALS FROM THE CORUNDUM/Ȗ-ALON SYSTEM
Alumina and alumina based materials are widely used as machine parts, cutting tools, abrasive and refractory materials, ceramic armours
and even biomaterials. Polycrystalline J-alon, the solid solution of alumina and aluminium nitride with spinel structure, and related materials
have also great potential for application as high-performance structural ceramics due to good mechanical and thermal properties. The aim
of the present work was to manufacture materials in the alumina/J-alon system, showing a wide range of compositions, and study their
microstructure and mechanical properties. Mixtures of commercial alumina and SHS derived J-alon powders were hot-pressed at 1750RC
for 1 h. It was found that the chemical reaction between corundum and aluminium oxynitride occurred during the hot-pressing, resulting
in the formation of J-alon phase of different chemical composition. The highest value of fracture toughness was reached by the composite
material containing about 40 wt% J-alon while the single-phase oxynitride materials had the highest bending strength. The observed changes
in mechanical properties can be correlated to the chemical and phase composition, microstructure and speci¿c residual stress distribution.
Keywords: Corundum, Ȗ-alon, Composites, Mechanical properties, Microstructure

1. WstĊp
Tlenoazotek glinu o strukturze spinelu, J-alon, zostaá po
raz pierwszy otrzymany pod koniec lat 50-tych XX wieku [1].
Związek ten jest wzajemnym roztworem staáym Al2O3 i AlN
o szerokim zakresie skáadów [2], przy czym zróĪnicowanie
skáadu chemicznego obejmuje zarówno proporcje pomiĊdzy
tlenem a azotem, jak i pomiĊdzy glinem a sumą tlenu i azotu. Związek o stechiometrii odpowiadającej idealnej strukturze spinelowej, Al3O3N, praktycznie nie istnieje, a rzeczywista stechiometria materiaáów w stanie zbliĪonym do równowagi pod ciĞnieniem atmosferycznym azotu jest bliska
Al23O27N5 (9Al2O3·5AlN) [3]. Zgodnie z diagramem fazowym
[2] J-alon powstaje powyĪej 1600°C, a wiĊc moĪe wspóáistnieü jedynie z odmianą alfa tlenku glinu. Strukturalnie, podstawienie azotu w miejsce tlenu w romboedrycznym tlenku
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glinu prowadzi do destabilizacji struktury Al2O3 i powstania
struktury typu modulowanego. ObecnoĞü azotu w tego typu
strukturze wywoáuje lokalną nierównowagĊ áadunków elektrycznych, która moĪe byü zniwelowana jedynie przez obniĪenie liczby koordynacyjnej glinu z 6 do 4, co w konsekwencji prowadzi do zmiany typu struktury anionowej z gĊstego
heksagonalnego uáoĪenia (struktura typu korundu) do gĊstego regularnego uáoĪenia (struktura typu spinelu), w której
kationy zajmują zarówno pozycje okta- jak i tetraedryczne.
Jednofazowy, polikrystaliczny tlenoazotek glinu wzbudza
duĪe zainteresowanie ze wzglĊdu na specy¿czne poáączenie dobrych wáaĞciwoĞci mechanicznych z praktycznie caákowitą przeĨroczystoĞcią, co pozwala wykorzystaü go np.
jako elementy optyki wysokotemperaturowej lub teĪ osáony
antybalistyczne [2, 4]. Polikrystaliczne spieki J-alonu badano równieĪ pod kątem wáaĞciwoĞci elektrycznych [5, 6], od-
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pornoĞci chemicznej [7], czy teĪ jako materiaá ogniotrwaáy
do zastosowaĔ w metalurgii superstopów na bazie niklu [8].
Praktyczne zastosowanie znajdują równieĪ materiaáy
kompozytowe, w których tlenoazotek glinu stanowi jeden ze
skáadników. Kompozyty záoĪone z azotku glinu oraz J-alonu
charakteryzują siĊ zachowaniem dobrych wáaĞciwoĞci mechanicznych i sprĊĪystych w szerokim zakresie temperatur [9]. Podobne wáaĞciwoĞci wykazywaáy materiaáy kompozytowe o osnowie z J-alonu i wtrąceniach azotku boru [10].
W tym przypadku obserwowano takĪe wysoką odpornoĞü
na Ğcieranie oraz wstrząs cieplny. Zdecydowanie wiĊkszym
zainteresowaniem cieszą siĊ kompozyty záoĪone z korundowej osnowy i wtrąceĔ tlenoazotku glinu okreĞlane zazwyczaj
nazwą Aluminalon. Materiaáy tego typu badane byáy gáównie
jako potencjalne tworzywo konstrukcyjne [11-15], izolacyjne
[16] i ogniotrwaáe [17].
W ogólnym przypadku wprowadzenie wtrąceĔ J-alonu do
korundowej matrycy skutkuje poprawą wáaĞciwoĞci mechanicznych i tribologicznych kompozytów. Efekt ten jest szczególnie widoczny w temperaturach przekraczających 1000qC,
przykáadowo kompozyt zawierający 30 % mas. wtrąceĔ tlenoazotku glinu, w przeciwieĔstwie do czystej matrycy korundowej, ma w 1400oC wytrzymaáoĞü na zginanie taką samą
jak w temperaturze pokojowej [13]. Obserwuje siĊ takĪe, Īe
niewielki dodatek J-alonu do tlenku glinu powoduje takĪe
wzrost twardoĞci. Charakterystyczna dla tego typu kompozytów jest duĪa rozbieĪnoĞü wartoĞci parametrów mechanicznych związana z warunkami otrzymywania i mikrostrukturą tworzyw opisywanych w cytowanych pracach.
Aluminalonowe kompozyty otrzymywano zazwyczaj poprzez spiekanie reakcyjne mieszaniny tlenku i azotku glinu zarówno w warunkach spiekania swobodnego, jak i zdecydowanie czĊĞciej, przez prasowanie na gorąco. W poprzednich pracach wykazano [18, 19], Īe wykorzystanie
reakcji pomiĊdzy glinem a tlenkiem glinu w atmosferze azotu, przebiegającej w warunkach samorozwijającej siĊ syntezy wysokotemperaturowej (SHS), umoĪliwia otrzymanie
proszków o zawartoĞci J-alonu powyĪej 90 % mas. Zastosowanie tych proszków do otrzymywania gĊstych, polikrystalicznych i jednofazowych tworzyw przyniosáo dobre rezultaty zarówno w przypadku spiekania swobodnego, jak i prasowania na gorąco.
Celem niniejszej pracy byáo otrzymanie kompozytów
w ukáadzie korund–J-alon w szerokim zakresie skáadów z wykorzystaniem proszku tlenoazotku glinu otrzymanego metodą SHS oraz zbadanie ich wáaĞciwoĞci mechanicznych.

2. Eksperyment
Proszek tlenoazotku glinu otrzymano metodą SHS z mieszaniny proszków glinu (Ğrednia wielkoĞü ziaren równa ok.
3 m) oraz komercyjnego proszku tlenku glinu (MA 250/5
Alcan Chemicals Europe) o Ğrednim uziarnieniu równym
ok. 0,5 m. Proszki te zmieszano w proporcjach wagowych
20:80 i umieszczono na áódce gra¿towej w reaktorze wypeánionym azotem (99,8 %) pod ciĞnieniem 2,5 MPa. ReakcjĊ
inicjowano przepuszczając, w czasie 60 s, prąd o wysokim
natĊĪeniu przez áódkĊ gra¿tową. Uzyskany proszek mielono w máynie obrotowo-wibracyjnym przez 6 h w Ğrodowisku bezwodnego propanolu uĪywając mielników korundowych. Proszek tlenku glinu uĪywany do sporządzenia kom-

pozytów byá komercyjnym produktem ¿rmy Nabaltec (Granalox NM 9922). Mieszaniny odpowiednich nawaĪek obu
proszków mieszano w máynie obrotowo-wibracyjnym przez
1 h w Ğrodowisku propanolu po czym suszono je i granulowano. Proporcje wagowe proszków w mieszaninach ustalono od czystego alonu do czystego tlenku glinu z gradacją
co 10 % mas. Wszystkie mieszaniny prasowano na gorąco
w przepáywie azotu w 1750ºC przez 1 h, stosując ciĞnienie
prasowania 25 MPa.
Skáady fazowe otrzymanych spieków uzyskano metodą
dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego (X’Pert Pro, Panalytical). Analiza uzyskanych obrazów dyfrakcyjnych metodą Rietvelda pozwoliáa na okreĞlenie iloĞci poszczególnych
faz oraz ich staáych sieciowych. Mikrostruktury kompozytów
obserwowano za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego (Nova 200 NanoSEM, FEI Company) na zgáadach trawionych termicznie. WartoĞci moduáów Younga zostaáy wyznaczone metodą ultradĨwiĊkową. TwardoĞü Vickersa, HV, okreĞlano pod obciąĪeniem 4,9 N na polerowanych
powierzchniach za pomocą twardoĞciomierza FV 700 Future-Tech. Stosując wiĊksze obciąĪenie (49,05 N), tą samą
metodą wyznaczono wartoĞci wspóáczynnika krytycznej intensywnoĞci naprĊĪeĔ (KIc), bĊdącego miarą odpornoĞci na
kruche pĊkanie. Posáugiwano siĊ przy tym modelem pĊkniĊü Palmqvista i formalizmem matematycznym zaproponowanym w pracy [20]. WytrzymaáoĞü kompozytów (V) badano w teĞcie trójpunktowego zginania na próbkach o rozmiarach 4  4  50 mm, rozstaw podpór wynosiá 40 mm,
a prĊdkoĞü obciąĪenia - 1 mm·min1.
Dla wybranego materiaáu wykonano obliczenia rozkáadu naprĊĪeĔ cieplnych posáugując siĊ programem ProMechanica wykorzystującym algorytm oparty na metodzie elementów skoĔczonych (MES). Podstawowym zaáoĪeniem
metody obliczeniowej byáa dwuwymiarowa geometria wtrąceĆ i osnowy dająca w konsekwencji páaski stan naprĊĪeĔ.
PrzyjĊto równieĪ, Īe zarówno wtrącenia jak i osnowa są ciągáe i jednorodne, co oznacza zaniedbanie obecnoĞci granic
miĊdzyziarnowych, oraz Īe wáaĞciwoĞci materiaáu są izotropowe, a naprĊĪenia cieplne powstaáy podczas ocháodzenia
nienaprĊĪonego kompozytu od temperatury spiekania do
temperatury pokojowej. Obliczenia przeprowadzono przyjmując, Īe moduáy Younga (pomiary wáasne metodą ultradĨwiĊkową) wynoszą odpowiednio: Ekorund = 375 GPa oraz
Ealon = 297 GPa, wspóáczynniki rozszerzalnoĞci cieplnej wyznaczone z pomiarów dylatometrycznych są równe Dkorund =
8,8·106 i Dalon = 7,94·106 K1, a liczby Poissona obu faz są
takie same i wynoszą 0,250.

3. Wyniki i dyskusja
GĊstoĞci wzglĊdne wszystkich kompozytów wyznaczone
metodą waĪenia hydrostatycznego przekraczaáy 98 % wartoĞci teoretycznych. Analiza dyfrakcyjna wykazaáa, Īe jedynymi fazami obecnymi w badanych materiaáach są korund
oraz J-alon, których wzajemne iloĞci związane są ze skáadem chemicznym wyjĞciowych mieszanin proszków jedynie
w pewnym zakresie skáadów (Rys. 1).
Spieki otrzymane z mieszanin proszków zawierających
mniej niĪ 70 % mas. korundu byáy jednofazowe i záoĪone jedynie z tlenoazotku glinu. RównieĪ w pozostaáych, dwufazowych, spiekach zawartoĞü J-alonu byáa istotnie wyĪsza niĪ
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w mieszaninach proszków, z których zostaáy sporządzone.
Efekt ten związany jest z reakcjami pomiĊdzy J-alonem, korundem lub pomiĊdzy tymi substancjami oraz azotem prowadzącymi do caákowitego lub czĊĞciowego zuĪycia tlenku
glinu oraz do powstania tlenoazotku glinu o stechiometrii innej niĪ wyjĞciowa.

Rys. 1. Udziaá masowy w spieczonych materiaáach oraz parametr sieciowy J-alonu w zaleĪnoĞci od jego udziaáu w wyjĞciowych
proszkach.
Fig. 1. Compositional dependence of J-alon weight fraction in the
hot-pressed samples and its lattice parameter.

Potwierdzeniem zajĞcia reakcji i zmiany skáadu chemicznego J-alonu są zmiany parametru sieciowego tej fazy, co
przedstawia Rys. 1. W tworzywach dwufazowych parametr
sieciowy maleje, zaĞ wzrasta w spiekach záoĪonych tylko z
tlenoazotku glinu. Jednoznaczna analiza tego zjawiska jest
utrudniona ze wzglĊdu na to, Īe parametr sieciowy J-alonu
zaleĪy zarówno od stosunku molowego glinu do sumy tlenu i
azotu, jak równieĪ od stosunku tlenu do azotu. Tym niemniej
uwaĪa siĊ, Īe wzrost parametru sieciowego tej fazy związany jest ze wzglĊdnym wzrostem zawartoĞci azotu [2]. Obserwowane zmiany oznaczają, Īe prawdopodobnie mamy do
czynienia z dwoma reakcjami. W zakresie mniejszych iloĞci
J-alonu w wyjĞciowych proszkach, gdzie obserwuje siĊ spadek jego parametru sieciowego, powstaje tlenoazotek glinu
o mniejszej wzglĊdnej zawartoĞci azotu:
nAl2O3 + AlxOyNz ĺ Ax+2nOy+3nNz,

Rys. 2. Mikrostruktura kompozytu korund–J-alon (jaĞniejsze ziarna)
otrzymanego z proszku zawierającego 20 % mas. tlenoazotku glinu.
Fig. 2. Microstructure of corundum–J-alon (bright inculsions) composite prepared from the powder containing 20 % of J-alon.

na obu faz, podobnie jak poprzednio, mają regularny pokrój
i Ğrednią wielkoĞü ok. 5 m.
Rys. 3 przedstawia zaleĪnoĞü moduáu Younga, E, badanych materiaáów od nominalnego skáadu proszków, z których je otrzymywano. Przedstawione na wykresie zmiany
wartoĞci E pozostają w dobrej korelacji z opisanymi uprzednio zmianami skáadu fazowego materiaáów. Począwszy od
spieku czystego tlenku glinu narastająca liniowo zawartoĞü
J-alonu (por. Rys. 1) powoduje praktycznie liniowy spadek
wartoĞci moduáu sprĊĪystoĞci, co wskazuje na zachowanie
siĊ wáaĞciwoĞci sprĊĪystych tych materiaáów zgodne z reguáą mieszania (wstawka na Rys. 3). W spiekach záoĪonych tylko z tlenoazotku glinu wartoĞü moduáu Younga jest w granicach báĊdu staáa i niezaleĪna od zmian skáadu chemicznego
tej fazy. Efekt ten jest odmienny od oczekiwanego. Wzrost
zawartoĞci azotu i związany z tym wzrost Ğredniej kowalencyjnoĞci wiązaĔ powinien prowadziü do wiĊkszej sztywnoĞci

(1)

zaĞ w materiaáach z mniejszą nominalną iloĞcią korundu,
gdzie parametr sieciowy J-alonu roĞnie, naleĪy braü pod
uwagĊ reakcjĊ, w której uczestniczy równieĪ azot:
nAl2O3 + mN2 + AlxOyNz ĺ Ax+2nOy+3nNz+2m.

(2)

Obserwacje SEM wykazaáy, Īe mikrostruktura tworzywa z nominalną zawartoĞcią J-alonu równą 10 % mas. jest
typowa dla kompozytów ziarnistych. Ziarna tlenoazotku glinu o Ğredniej wielkoĞci ok. 3 m są jednorodnie rozproszone w korundowej matrycy, w której przeciĊtna wielkoĞü ziaren wynosi ok. 5 m. Mikrostruktura kompozytu otrzymanego z proszku zawierającego 20 % mas. J-alonu jest na
granicy mikrostruktury typu dupleksowego (Rys. 2). Ziarna
obu faz tworzą praktycznie fazy ciągáe, a ich ziarna są podobnej wielkoĞci, Ğrednio ok. 6 m, i mają podobne regularne ksztaáty. Materiaá otrzymany z proszku zawierającego
30 % mas. tlenoazotku glinu ma równieĪ postaü kompozytu z tym, Īe matrycą jest J-alon, a wtrąceniami korund. Ziar-
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Rys. 3. Moduá Younga spieków w zaleĪnoĞci od skáadu chemicznego wyjĞciowych proszków. Na wstawce korelacja pomiĊdzy moduáem Younga, a udziaáem masowym J-alonu w kompozytach.
Fig. 3. Compositional dependence of Young’s modulus of the hotpressed samples. An inset shows correlation between Young’s modulus and weight fraction of J-alon in the composites.
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struktury J-alonu. Przyczyną mogą byü, niebadane w niniejszej pracy, zmiany mikrostrukturalne związane, np. z wielkoĞcią ziaren czy teĪ porowatoĞcią.
Kolejne wykresy (Rys. 4-6) ilustrują wáaĞciwoĞci mechaniczne otrzymanych materiaáów: twardoĞü Vickersa (HV), krytyczny wspóáczynnik intensywnoĞci naprĊĪeĔ (KIc) oraz wytrzymaáoĞü na zginanie (V). W kaĪdym przypadku ich wartoĞci przedstawione są w zaleĪnoĞci od skáadu chemicznego mieszanin proszków uĪytych do otrzymania odpowiednich materiaáów.

Odmienny od poprzednich wáaĞciwoĞci charakter mają
zmiany krytycznego wspóáczynnika intensywnoĞci naprĊĪeĔ (Rys. 5). OdpornoĞü na kruche pĊkanie korundu istotnie wzrasta po wprowadzeniu do niego wtrąceĔ J-alonu.
Maksimum KIc osiąga materiaá otrzymany z proszku zawierającego 20 % mas. tlenoazotku glinu, w którym rzeczywista iloĞü J-alonu jest równa 35 % mas., co przy przyjĊciu, Īe odpowiednie gĊstoĞci są równe dkorund = 3,98 g·cm3
i dalon = 3,65 g·cm3 oznacza, Īe jego udziaá objĊtoĞciowy wynosi ponad 38 %. Oznacza to, Īe przy porównywalnej wielkoĞci ziaren (por. Rys. 2) obie fazy powinny byü w formie ciągáej, a mikrostruktura jest typu dupleksowego. Dla wiĊkszych
iloĞci tlenoazotku glinu widoczny jest nieznaczny spadek odpornoĞci na kruche pĊkanie, a nastĊpnie równie niewielki
jej wzrost. Zmiany KIc w zakresie materiaáów zawierających
jedynie J-alon mogą byü związane zarówno z ich skáadem
chemicznym, jak i mikrostrukturą. W tym pierwszym przypadku wzrost Ğredniej kowalencyjnoĞci wiązaĔ wynikający
ze wzrostu zawartoĞci azotu w strukturze powinien prowadziü do wzrostu siáy wiązaĔ.

Rys. 4. TwardoĞü Vickersa spieków w zaleĪnoĞci od skáadu chemicznego wyjĞciowych proszków.
Fig. 4. Compositional dependence of Vickers hardness of the hotpressed samples.

Zmiany twardoĞci przedstawione na wykresie są dobrze
skorelowane ze skáadem chemicznym wyjĞciowych proszków i nieco gorzej ze skáadem fazowym spieków. W przeciwieĔstwie do doniesieĔ literaturowych, dodatek J-alonu prowadzi do liniowego spadku, a nie wzrostu twardoĞci korundowej matrycy. Tym niemniej zmiany HV, zarówno w zakresie dwu- jak i jednofazowym, nie są zbyt duĪe i mieszczą siĊ
praktycznie w granicach báĊdów pomiarowych. Prawdopodobnie, tak jak w przypadku wáaĞciwoĞci sprĊĪystych równieĪ i zmiany twardoĞci moĪna przypisaü niewielkim zmianom mikrostrukturalnym.

Rys. 5. Krytyczny wspóáczynnik intensywnoĞci naprĊĪeĔ w zaleĪnoĞci od skáadu chemicznego wyjĞciowych proszków.
Fig. 5. Compositional dependence of critical stress intensity factor
of the hot-pressed samples.

Rys. 6. WytrzymaáoĞü na zginanie w zaleĪnoĞci od skáadu chemicznego wyjĞciowych proszków.
Fig. 6. Compositional dependence of Àexural strength of the hotpressed samples.

Wykres na Rys. 6 przedstawia zmiany wytrzymaáoĞci na
zginanie badanych materiaáów w zaleĪnoĞci od skáadu chemicznego wyjĞciowych proszków. Wbrew przypuszczeniom
wynikającym chociaĪby z wartoĞci moduáów Younga odpowiadających poszczególnym materiaáom (por. Rys. 3), materiaáy jednofazowe záoĪone z J-alonu osiągają wyĪsze wartoĞci wytrzymaáoĞci niĪ tlenek glinu i materiaáy kompozytowe. Co wiĊcej, zarówno zmiana skáadu chemicznego tlenoazotku glinu, jak i zmiany skáadu fazowego kompozytów nie
wpáywają w wiĊkszym stopniu na wytrzymaáoĞci materiaáów
w poszczególnych grupach. Widoczna jest skokowa zmiana
wytrzymaáoĞci skorelowana z równie wyraĨną zmianą parametru sieciowego tlenoazotku glinu (por. Rys. 1), co moĪe
Ğwiadczyü, Īe wzrost kowalencyjnoĞci wiązania, aczkolwiek
nie znajdujący swojego odbicia we wáaĞciwoĞciach sprĊĪystych, istotnie wpáywa na wytrzymaáoĞü. Inną przyczyną obserwowanych efektów moĪe byü stan granic miĊdzyziarnowych. Z modelowego opisu kruchego pĊkania materiaáów ceramicznych [21] wynika, Īe granica miĊdzyziarnowa moĪe
byü traktowana jako potencjalne miejsce powstawania karbu i skutkiem tego jest naturalnym obszarem koncentracji
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a)

b)

c)
Rys. 7. Obrazy SEM przeáomów: a) korundu, b) J-alonu,
c) kompozytu zawierającego 69 % mas. tlenoazotku glinu.
Rys. 7. SEM imagines of fractures: a) corundum, b) J-alon, c) the
composite containing 69 % of aluminum oxynitride.
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naprĊĪeĔ. W konsekwencji, wytrzymaáoĞü materiaáu silnie
zaleĪy zarówno od spoistoĞci granic, jak i od ich dáugoĞci,
czyli poĞrednio od wielkoĞci ziaren. Mikrofotogra¿e na Rys.
7 przedstawiają kolejno przeáomy jednofazowych spieków
korundu (Rys. 7a), tlenoazotku glinu (Rys. 7b) oraz kompozytu zawierającego 69 % mas. J-alonu (Rys. 7c). WyraĨnie widoczne pojedyncze ziarna na przeáomie spieku z tlenku glinu Ğwiadczą o pĊkaniu materiaáu wzdáuĪ granic miĊdzyziarnowych, a co z tego wynika o ich stosunkowo niskiej
wytrzymaáoĞci. W przeciwieĔstwie do tego, czĊĞü przeáomu
J-alonu ma charakter na wskroĞ ziarnowy, granice miĊdzyziarnowe są sáabiej widoczne, pĊkniĊcie przechodzi przez
wnĊtrza ziaren i w poprzek granic miĊdzyziarnowych z czego wynika, Īe wytrzymaáoĞü granic i wnĊtrza ziaren są porównywalne. Zestawiając obrazy obu mikrostruktur moĪna
stwierdziü, Īe przeáom J-alonu jest mniej rozwiniĊty w stosunku do bardzo rozwiniĊtego przeáomu korundu. W przypadku kompozytu widoczne są pojedyncze ziarna korundu
o wyraĨnych krawĊdziach rozproszone w stosunkowo jednolitej i „gáadkiej” osnowie tlenoazotku glinu.
Oprócz zmian skáadu chemicznego J-alonu jedną z przyczyn opisanych uprzednio wáaĞciwoĞci mechanicznych materiaáów kompozytowych moĪe byü specy¿czny rozkáad resztkowych naprĊĪeĔ cieplnych wynikających z róĪnic pomiĊdzy wspóáczynnikami rozszerzalnoĞci cieplnej oraz moduáami
sprĊĪystoĞci tworzących je faz. Rys. 8 przedstawia binarny
obraz mikrostruktury (a), stan naprĊĪeĔ rozciągających (b)
oraz Ğciskających (c) w kompozycie otrzymanym z proszku
zawierającego 20 % mas. J-alonu, czyli w materiale o najwiĊkszej odpornoĞci na kruche pĊkanie (por. Rys. 5).
PoniewaĪ liniowy wspóáczynnik rozszerzalnoĞci cieplnej
korundowej osnowy jest wiĊkszy niĪ wspóáczynnik rozszerzalnoĞci wtrąceĔ, w osnowie panuje stan naprĊĪeĔ rozciągających, których modelowy obraz przedstawia Rys. 8a. Obliczone, maksymalne wartoĞci tych naprĊĪeĔ wynoszą okoáo
600 MPa i powstają wyáącznie pomiĊdzy blisko sąsiadującymi ziarnami wtrąceĔ, w szczególnoĞci w pobliĪu ich ostrych
wierzchoáków. Jak wynika z Rys. 8, obszary, w których pojawiają siĊ naprĊĪenia rozciągające o maksymalnych wartoĞciach stanowią niewielki udziaá caáoĞci analizowanej mikrostruktury, a w pozostaáych obszarach osnowy naprĊĪenia osiągają znacznie niĪsze wartoĞci – przewaĪnie poniĪej
100 MPa. MoĪna przyjąü, Īe taki rozkáad naprĊĪeĔ nie powoduje istotnego obniĪenia wytrzymaáoĞci materiaáu natomiast
moĪe korzystnie wpáywaü na odpornoĞü na kruche pĊkanie
poprzez uruchamianie mechanizmu związanego z odchylaniem biegu pĊkniĊü. W praktyce oznaczaáoby to, Īe przemieszczające siĊ przez osnowĊ pĊkniĊcie bĊdzie „przyciągane͇ do obszarów o maksymalnych naprĊĪeniach rozciągających, a ze wzglĊdu na niewielkie ich rozmiary dalsza propagacja pĊkniĊcia, w sprzyjających temu procesowi
warunkach, nie bĊdzie zachodziáa na dáugich dystansach.
Obszary, w których wystĊpują naprĊĪenia Ğciskające zlokalizowane są w ziarnach tlenoazotku glinu i obejmują praktycznie caáy ich obszar. NaprĊĪenia te są stosunkowo duĪe
i osiągają wartoĞci dochodzące do 700 MPa. Ze wzglĊdu na
niĪsze wartoĞci moduáu Younga J-alonu w stosunku do korundu (por. Rys. 3) moĪna przyjąü, Īe pĊkniĊcie biegnące
przez osnowĊ po dotarciu do granicy faz bĊdzie dalej propagowaáo raczej wzdáuĪ tej granicy niĪ poprzez ziarno tlenoazotku glinu, gdzie muszą zostaü pokonane dodatkowe
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naprĊĪenia Ğciskające. Oznacza to zadziaáanie
mechanizmu wydáuĪenia drogi pĊkniĊcia, albo
jego efektywne hamowanie, co w konsekwencji powoduje podwyĪszenie odpornoĞci na kruche pĊkanie obserwowane w materiaáach kompozytowych.

4. Podsumowanie
Zastosowanie metody prasowania na gorąco w przypadku mieszanin proszków komercyjnego tlenku glinu oraz tlenoazotku glinu syntezowanego metodą SHS pozwoliáo na otrzymanie szeregu materiaáów od korundu, poprzez
kompozyty korund-J-alon, do J-alonów o zróĪnicowanym skáadzie chemicznym. Materiaáy te
charakteryzowaáy siĊ zróĪnicowanymi wáaĞciwoĞciami mechanicznymi: twardoĞü zmieniaáa siĊ liniowo od korundu do tlenoazotku glinu,
odpornoĞü na kruche pĊkanie osiągnĊáa wartoĞü maksymalną w kompozycie zawierającym
ok. 40 % mas. J-alonu, zaĞ najwyĪsze wartoĞci wytrzymaáoĞci na zginanie zaobserwowano
w przypadku materiaáów z tlenoazotku glinu bez
wzglĊdu na ich skáad chemiczny. ZróĪnicowanie
opisanych wáaĞciwoĞci jest wynikiem zmiennoĞci badanych materiaáów zarówno na poziomie
chemicznym, fazowym jak i mikrostrukturalnym.
Najbardziej obiecujący wydaje siĊ materiaá kompozytowy o specy¿cznej, dupleksowej mikrostrukturze; posiada on najwiĊksza wartoĞü KIc
przy wytrzymaáoĞci na zginanie porównywalnej
z korundem. Przyczyną tego jest zapewne specy¿czny stan naprĊĪeĔ resztkowych; obecnoĞü
niewielkich naprĊĪeĔ rozciągających w matrycy i stosunkowo duĪych naprĊĪeĔ Ğciskających
we wtrąceniach moĪe byü przyczyną powstawania mechanizmów podwyĪszających efektywnie
energiĊ pĊkania.

a)

b)
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